REGULAMIN
zbiórki środków pieniężnych 1% na rzecz członków
Tarnowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych TARSON z siedziba w Tarnowie Podgórnym

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie i prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz
wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych.

Par. 1
Gromadzenie środków.
Subkonto Beneficjenta.
1. Stowarzyszenie posiada w myśl ustawy - status OPP (organizacji pożytku publicznego). Wpłaty
1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia przyjmowane są wg zasad określonych w
Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Stowarzyszenie gromadzi środki finansowe przekazywane jako 1% podatku dla OPP na swoim
koncie bankowym. Środki finansowe 1% mogą być przekazane Stowarzyszeniu bez wskazania
lub ze wskazaniem Beneficjenta.
Stowarzyszenie (bez wskazania Beneficjenta) pożytkuje te środki na własną działalność statutową.
Przy wskazaniu Beneficjenta Stowarzyszenie pyta o decyzję wskazaną osobę. Może ona przekazać
całkowitą lub określoną przez siebie kwotę na działalność Stowarzyszenia TARSON podpisując
Oświadczenie o przekazaniu lub podpisać Porozumienie w celu pozyskania tych środków na
bezpośrednie wykorzystanie przez Beneficjenta.
3. W celu gromadzenia środków finansowych 1% ze wskazaniem, Stowarzyszenie udostępnia
Beneficjentowi subkonto.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpłat będą rozpatrywane przez Stowarzyszenie na podstawie
dowodów wpłat: potwierdzeń przelewów, wyciągów bankowych, pism z Urzędów Skarbowych,
informacji elektronicznych z Urzędów Skarbowych.
5. Stowarzyszenie przygotowało treść Porozumienia dla Beneficjenta. Podpisane porozumienia
oznacza zapoznanie się z Regulaminem Akcji i zaakceptowanie go przez
Beneficjenta / Reprezentanta.
Par. 2
Koszty akcji
1. Stowarzyszenie pobiera opłatę manipulacyjna w wysokości 10% od wpłat określonych w par.1. od
Beneficjentów nie będących członkami Stowarzyszenia lub 5% od Beneficjentów będących
członkami Stowarzyszenia.
2.Opłata manipulacyjna będzie w 100% przeznaczona na realizacje celów statutowych
Stowarzyszenia.
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Par. 3
Wydatkowanie środków z subkonta
1.Stowarzyszenie refunduje wydatki, o ile nie naruszają one warunków zawartych w Porozumieniu,
Regulaminie i odpowiadają wymogom formalnym wynikającym z ustaw.
2.Zwrot poniesionych wydatków / refundacja będzie dokonywana przelewem przez Stowarzyszenie
na konto wskazane przez Beneficjenta we wniosku.
3.Niewykorzystana kwota zebrana w Akcji w danym roku przechodzi na kolejny rok sumując się.
4.Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku to faktura VAT lub rachunek wystawione na
Beneficjenta.
5.Refundację wydatków przez Stowarzyszenie na zasadach wskazanych powyżej poprzedza:
a) wypełnienie i złożenie przez Beneficjenta wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi
wydatek,
b) pozytywne zaopiniowanie wniosku przez Stowarzyszenie.
6.Stowarzyszenie refunduje poniesione wydatki Beneficjenta do wysokości środków zgromadzonych
na jego subkoncie.
Par. 4
Na co można wydać środki zebrane na subkoncie.
1.Zebrane środki mogą być przeznaczone na pokrycie szerokiego wachlarz wydatków związanych z
Beneficjentem.
a) koszty medyczne, w tym leki, środki higieniczne, wizyty lekarskie, rehabilitacja, turnusy
rehabilitacyjne, leczenie w kraju i za granicą
b) koszty transportu, w tym dofinansowanie samochodu dla niepełnosprawnych, koszty paliwa,
biletów (PKP, PKS, lotnicze), koszty zakupu i eksploatacji samochodu
c) koszty życia codziennego: koszty dostosowania mieszkania dla osoby niepełnosprawnej,
remonty pomieszczeń, koszty edukacji i podnoszenia kwalifikacji, koszty ubrań, koszty
żywności, rachunki za media i czynsz
d) na cele sportowe (sprzęt, treningi, wyjazdy, obozy, nagrody itp.)
e) na wspieranie rozwoju i zainteresowań osób niepełnosprawnych, materiały edukacyjne, wyjścia,
wycieczki
2.Każdy dokument finansowy musi być na odwrocie opisany co do celowości i podpisany przez
Beneficjenta.
Par. 5
Etapy Akcji
1. Od dnia 01 stycznia każdego roku Stowarzyszenie prowadzi działania promujące akcje wśród
potencjalnych darczyńców.
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2. Od dnia 01 maja do 30 września każdego roku następuje okres podsumowujący akcję. W tym
czasie Stowarzyszenie oblicza wyniki i informuje Beneficjenta na podstawie informacji przekazanej
przez Urząd Skarbowy, o zebranej na jego subkoncie kwoty pieniędzy.
3. Od 01 października Beneficjenci mogą dostarczać prawidłowo wypełnione wnioski wraz z
dokumentami potwierdzającymi wydatki.
Par. 6
Zamkniecie subkonta
1. Po rozwiązaniu porozumienia Beneficjent ma 60 dni od dnia rozwiązania, na wykorzystanie
zgromadzonych na jego subkoncie środków.
2.W przypadku śmierci Beneficjenta środki zgromadzone na jego subkoncie zostają do dyspozycji
Rodziny przez okres 30 dni, z możliwością odzyskania poniesionych a nie rozliczonych wcześniej
wydatków. Po 30 dniach pieniądze zmarłego Beneficjenta przechodzą do dyspozycji Stowarzyszenia,
natomiast środki przekazane po śmierci Beneficjenta zostaną wydatkowane zgodnie ze statutem
Stowarzyszenia.
Par. 7
Postanowienia dodatkowe
1.Beneficjent/Reprezentant oświadcza, że zgodnie z prawem jest upoważniony do przyjmowania
darowizn od Stowarzyszenia.
2.W komunikacji z Beneficjentem/Reprezentantem Stowarzyszenie będzie się kontaktować
osobiście, telefonicznie lub pod adresem e-mail.
3.Wszystkie błędy wynikające z nierzetelnego przygotowania dokumentacji
Beneficjenta/Reprezentanta, mogą przyczynić się do opóźnienia pomocy lub jej odmowy.
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4.Beneficjent/Reprezentant w razie zastrzeżeń może zgłosić reklamację na adres Stowarzyszenia do
31 maja roku następnego za dany rok. Reklamacje po tym terminie nie będą rozpatrywane.
5.Stowarzyszenie zbiera i przetwarza dane osobowe Beneficjenta i opiekunów zgodnie z
obowiązującym prawem. Beneficjent/Reprezentant wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach
kontaktowych oraz na otrzymywanie wszelkich informacji droga mailową.
6.Informacje o Beneficjencie i o jego subkoncie w tym dane osobowe i finansowe są zabezpieczone
i traktowane przez Stowarzyszenie jako poufne.

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd
Tarnowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych TARSON
Tarnowo Podgórne, dnia 13 maja 2020r.
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